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ILFU activiteitenverslag 2020

Publiek zit op afstand en draagt een mondkapje.

De noodzaak om
krachtige literatuurprogramma’s te
brengen werd door
ons meer gevoeld
dan ooit.

Openingsprogramma van ILFU

Het is geen verrassing: 2020 was ook voor ILFU een uitzonderlijk jaar.
Het jaar ging vliegend van start. Op 11 januari werden tijdens een mooie bijeenkomst op Slot
Zuylen de Utrechtse literatuurprijzen uitgereikt en gaf de Nigeriaanse schrijver Chimamanda
Ngozi Adichie de Belle van Zuylenlezing voor een uitverkochte en laaiend enthousiaste zaal. De
voorjaarscursussen van de ILFU Academy begonnen met een record aantal cursusdeelnemers en de
toezeggingen van bekende internationale auteurs voor ILFU Festival stroomden binnen.
En toen kwam de samenleving met een harde klap tot stilstand. Half maart werden verregaande
maatregelen afgekondigd om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Wij pasten de lopende
programma’s meteen aan, in eerste instantie in de verwachting dat de pandemie binnen enkele
maanden bedwongen zou zijn. Al na een dikke maand kwam echter het besef dat we ook in
september, tijdens ILFU 2020, nog te maken zouden hebben met beperkende maatregelen. De
vraag hoe het ILFU vorm te geven in de nieuwe situatie werd steeds dringender. In de gesprekken
die bestuur en team daarover voerden werd al snel duidelijk dat we uitstellen of afgelasten van
ons festival wilden vermijden. We zagen in dat wij het als organisatie hoe dan ook wel zouden
redden, maar we maakten ons grote zorgen over alle schrijvers en makers in de letterensector en
over de infrastructuur van boekhandels en kleine literaire initiatieven. Daarvoor voelde ILFU zich
verantwoordelijk. De noodzaak om krachtige literatuurprogramma’s te brengen en daarbij het hele
literaire veld van schrijvers, vertalers, uitgevers en boekwinkels te betrekken werd door ons meer
gevoeld dan ooit en werd in sterke mate gevoed door de behoefte van het publiek aan goede
programma’s en aan nieuwe verhalen.
Vanaf het moment dat we besloten om ILFU tóch te organiseren hebben we gewerkt aan een opzet
waarbij de missie en doelen van het festival zo veel mogelijk overeind bleven, met inachtneming
van de geldende beperkingen. We waren ons bewust van het feit dat we in september het eerste
landelijke literatuurfestival zouden zijn dat sinds de uitbraak van de crisis plaatsvond. Daarom
wilden we naast de reguliere thema’s en onderwerpen van het festival ook een reflectie bieden
op deze, voor velen en in veel opzichten ontregelende tijd. Met die uitgangspunten hebben we in
enkele maanden een geheel nieuwe programmering opgezet. De support en coulance van onze
subsidiënten, fondsen en de aanvullende COVID-19 middelen van de rijksoverheid waren daarbij
een enorme steun in de rug.
Het besluit om ondanks de geldende beperkingen toch een festival te organiseren is heel
goed geweest. We hebben een groot aantal mensen weten te bereiken met onze (aangepaste)
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programma’s en vele auteurs en makers een podium kunnen bieden. Het festival was goed
toegerust om binnen de geldende beperkingen te manoeuvreren en kon zelfs flexibel inspelen
op de aanscherping van de maatregelen die nog tijdens het festival werd aangekondigd. Nieuw
ontwikkelde (online)concepten hebben ons veel opgeleverd: nieuw publiek én nieuwe perspectieven
voor de toekomst.

Interviewer Simone Weimans luistert naar
Margaret Atwood op livestream

We kijken met een
positief gevoel terug
vanuit de gedachte
dat we binnen de
mogelijkheden ons
uiterste best hebben
gedaan.
Regieschermen voor de livestream

Het jaar 2020 was om meer redenen bijzonder. Het was het jaar dat de plannen voor de nieuwe
cultuurnotaperiode 2021-2024 ingediend moesten worden. ILFU werd als eerste letterenfestival
toegelaten tot de landelijke basisinfrastructuur. Wij beschouwen dit als een enorme eer en
erkenning en als een grote steun in het rug bij het uitbouwen van ILFU.
Ook in de organisatie van activiteiten rond Utrecht Unesco City of Literature zijn in 2020 grote
stappen gezet, mede dankzij de aanstelling van de coördinator eind 2019.
De uitbraak van COVID-19 heeft de maatschappij en in het bijzonder de culturele sector
uitzonderlijk hard getroffen en de crisis is nog lang niet voorbij. Dat baart ons grote zorgen.
Toch kijken we met een positief gevoel terug op 2020, vanuit de gedachte dat we binnen de
mogelijkheden ons uiterste best hebben gedaan om van betekenis te zijn voor ons publiek en voor
de literaire sector.

ILFU INTERNATIONAL LITERATURE FESTIVAL UTRECHT
Toen duidelijk werd dat we het ILFU Festival 2020 moesten aanpassen aan de coronabeperkingen
hebben we de oorspronkelijke festivalduur van twee weken ingedikt tot acht dagen: 24 september
tot en met 1 oktober. Ook hebben we moeten besluiten om enkele programma’s te annuleren:
• Grote (vergunningsplichtige) publieksevenementen zoals de Utrechtse boekenmarkt en de vrij
toegankelijke ILFU Bookstore konden helaas niet doorgaan;
• De jaarlijkse Nacht van de Poëzie werd eveneens geannuleerd. Dit acht uur durende evenement
steunt sterk op de bewegingsvrijheid van de bezoekers tussen zaal, markt en catering, hetgeen
met de coronamaatregelen niet mogelijk is. Bovendien kregen we de begroting met het maximaal
toegestane bezoekers in de Grote Zaal van TivoliVredenburg (circa 300) niet sluitend.
• De programmalijnen ‘Literaire Meesters’ en ‘Wie Wij Zijn’ werden geannuleerd; we gaven er de
voorkeur aan de programma’s rond respectievelijk Maya Angelou en Marokkaanse literatuur door
te schuiven naar 2021, in de hoop dat dan grotere publieksevenementen wel weer mogelijk zouden
zijn.
De programma’s die wel plaatsvonden hebben we geheel aan de coronaomstandigheden
aangepast en we hebben er een aantal nieuwe elementen aan toegevoegd. ‘We need stories’
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kozen we als motto van de nieuwe opzet van ILFU 2020. Met dit motto boden we schrijvers,
dichters, makers uit alle disciplines, professionals en amateurs, een podium om nieuwe verhalen
te creëren en vertellen. Het leverde een stevig, divers en ‘urgent’ programma op. We kozen voor
hybride vormen van live- en online programma’s, voor nieuwe online concepten, voor een accent
op het creëren van nieuw werk in opdracht en op coaching en begeleiding van nieuwe talenten.
In de nieuwe opzet beoogden we twintigduizend bezoeken te behalen en zochten we naar nieuwe
verdienmodellen, zodat we alsnog een redelijke recette zouden behalen.
Half juni 2020 hebben we de nieuwe programmaopzet- en begroting voorgelegd aan de
subsidiënten en aan alle cultuurfondsen die al een bijdrage hadden toegezegd. De uitermate snelle
en positieve reacties maakten het mogelijk om in volle vaart met de organisatie van ILFU in de
nieuwe opzet verder te gaan.

De openingsavond vond plaats
in de buitenlucht

ILFU 2020 – We Need Stories werd ontwikkeld langs 4 lijnen: productie, presentatie, participatie en
talentontwikkeling.

Productie
De bundel Buiten is niet bij te houden
50 stories for tomorrow
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe programmaopzet was het project ‘50 stories for tomorrow’.
We vroegen vijftig schrijvers, dichters, essayisten, illustratoren, theatermakers en muzikanten om
een nieuw verhaal te schrijven voor de toekomst, vanuit de gedachte dat iedere tijd zijn eigen
verhalen nodig heeft. Verhalen die vertellen wat er in de wereld gebeurt en reflecteren op de
actualiteit. Maar ook persoonlijke verhalen, verhalen die de verbeelding vieren, verhalen die tonen
wat veelvormig, troebel, gecompliceerd, banaal of gruwelijk is en die proberen te duiden wat
eigenlijk nog onduidbaar is. Verhalen die geen verslag doen van de tijd maar eruit voortkomen.
Het project leverde een zeer gevarieerde collectie verhalen op van heel uiteenlopende makers, van
een videogedicht van Ghayath Almadhoun tot een jeugdverhaal van Anna Woltz, van een lied van
Walid Ben Selim tot een theatermonoloog van Florian Myjer. Er waren bijdragen van Nederlandse
makers als Radna Fabias, Khalid Boudou, Simone Atangana Bekono, Manon Uphoff en Gummbah
en van buitenlandse schrijvers als Alejandro Zambra, Elizabeth Acevedo, Ye Mimi, Vivian Gornick,
Stefan Vanfleteren, Mazen Maarouf en Koleka Putuma.
De vijftig verhalen werden vanaf zes weken voor aanvang tot de start van het ILFU dagelijks
gepubliceerd in een webmagazine. De echte liefhebbers konden zich abonneren op de nieuwsbrief
om dagelijks een nieuw verhaal in hun mailbox te krijgen.
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Book Talk met
David Mitchell

Het project was ook bedoeld om een flinke groep schrijvers en makers binnen het letterenveld aan
een nieuwe opdracht te helpen; niet alleen de vijftig deelnemende schrijvers maar ook vertalers,
filmers en podcastmakers. Daarnaast was het een cadeau aan hun publiek dat al zo lang zoveel
culturele uitingen moest missen. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt. Aan het einde van het jaar
waren er via het webmagazine al bijna 13.000 verhalen gelezen. Een aantal verhalen werd
afgedrukt in De Groene Amsterdammer (25.000 abonnees), NRC Handelsblad (277.000 abonnees)
en via brainwash.nl. De vijftig verhalen werden tevens gebundeld in een boek: Buiten is niet bij te
houden - 50 stories for tomorrow, verkrijgbaar in de boekhandel.
Het project leerde ons ook dat het voortbrengen en in digitale en gepubliceerde vorm aanbieden
van nieuw werk van schrijvers een sterke toevoeging is aan het festivalprogramma van ILFU.
Het werd mogelijk gemaakt door de COVID-19 gelden die beschikbaar werden gesteld door het
ministerie van OCW/Het Nederlands Letterenfonds

Presentatie
ILFU Book Talks
Ieder jaar vormt een selectie van spraakmakende internationale romanschrijvers een belangrijke
pijler onder het programma van ILFU. Voordat de coronacrisis uitbrak waren er al mooie
toezeggingen van internationaal vermaarde auteurs. De bereidheid om tijdens ILFU naar Utrecht
te komen bleef groot. Voor zover deze auteurs uit Europa kwamen, zetten wij in op Book Talks in
TivoliVredenburg voor een live publiek, gecombineerd met een livestream. Dat werd mede mogelijk
gemaakt door TivoliVredenburg: doordat we de hele festivalweek de Grote Zaal ter beschikking
kregen, konden met inachtneming van 1,5 meter afstand ruim driehonderd bezoekers toegelaten
kunnen worden.
Dat we erop toegerust waren om alle Book Talks ook te livestreamen bleek een gelukkige keuze.
In de periode voorafgaand aan ILFU was er een sterke opleving van het coronavirus en door
de bijbehorende (quarantaine)maatregelen en reisbeperkingen werd het voor sommige auteurs
onmogelijk om naar Nederland af te reizen. De ontvanger van de Belle van Zuylenring Margaret
Atwood moest afzien van haar reis naar Utrecht en ook Raynor Winn, Isabel Allende en Petina
Gappah konden niet live in Utrecht aanwezig zijn. Gelukkig waren we er volledig op ingericht
om de Book Talks in aangepaste (online)vorm te laten plaatsvinden. Ook toen tijdens ILFU de
coronamaatregelen werden aangescherpt, konden we voor kaartkopers die dat wilden hun
zaalticket omzetten naar een livestreamticket.
Wij vonden het van belang om livestreams van hoge kwaliteit neer te zetten. We kozen daarom
voor professioneel camerawerk en goede, ervaren regie, een mooie talkshowsetting en interviewers
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met camera-ervaring. Deze hoge kwaliteit werd door publiek, auteurs en interviewers zeer op prijs
gesteld, en heeft mooie registraties opgeleverd die we ook in de toekomst kunnen blijven gebruiken.
Ook programma’s waaraan de hoofdgast online deelnam werden gepresenteerd vanuit de zaal,
waarbij zowel zaal- als online publiek aanwezig was. Deze hybride vorm heeft ons geleerd dat, in de
juiste omstandigheden en goed gefaciliteerd, een online programma niet hoeft onder te doen voor
een event waarbij de auteur aanwezig is in de zaal.

Michel Faber signeert

Michel Faber, Lionel
Shriver en David
Mitchell namen
ruim de tijd om
(coronaproof) te
signeren.
YALFU met Samya Hafsaoui (links)
en Valentijn Ringelberg

Dit alles neemt niet weg dat de drie Book Talks met internationale auteurs die wél aanwezig waren
in Utrecht voor publiek en voor auteurs een hoogtepunt waren. Alleen al het feit dat Michel Faber,
Lionel Shriver en David Mitchell ruim de tijd namen om (coronaproof) te signeren is daarvan
het bewijs, evenals de bereidheid van bezoekers om soms twee uur lang te wachten op een
handtekening.
Er waren Book Talks met:
- Raynor Winn, de schrijver van de bestsellers Het Zoutpad en De Wilde Stilte. Zij werd geïnterviewd
door Twan Huys. Cabaretier Micha Wertheim sprak een laudatio uit.
- Michel Faber werd over zijn nieuwe boek Een geschiedenis van twee werelden geïnterviewd door
Ellen Deckwitz, voorafgegaan door een laudatio van schrijver Tom Hofland
- de Zimbabwaanse schrijver Petina Gappah over haar nieuwste boek Vanuit het duister stralend
licht, geïnterviewd door Aldith Hunkar met een laudatio van Roanne van Voorst
- de Britse David Mitchell over zijn nieuwe roman Utopia Avenue, geïnterviewd door Co de Kloet
met een laudatio van columnist Ionica Smeets
- De Amerikaanse auteur Lionel Shriver wier romans de laatste jaren steevast aanleiding geven tot
controverses werd geïnterviewd door Stine Jensen en toegesproken door Abdelkader Benali.
- Isabel Allende, de grande dame van de Zuid-Amerikaanse literatuur, werd geïnterviewd door
Jellie Brouwer, met Hagar Peeters en Maarten Steenmeijer als tafelgasten.
Enkele Book Talks kregen een wat andere vorm:
YALFU
Sinds twee jaar organiseren we het met veel succes het Young Adult Literature Festival Utrecht
(YALFU) voor jonge lezers tussen ca. 15 en 25 jaar. Voor deze enthousiaste lezers is het ontmoeten
van hun favoriete auteurs en van andere lezers een belangrijke reden om het event te bezoeken.
Hoewel die ontmoeting vanwege corona niet op dezelfde wijze plaats kon vinden, besloten we
om tóch een editie van het YALFU te organiseren om ook deze jonge doelgroep -de lezers van de
toekomst- te bedienen. Op 25 september vond het programma in hybride vorm plaats: interviewer
Samya Hafsaoui en de Nederlandse YA-auteurs Chinouk Thijssen en Valentijn Ringelberg
waren aanwezig in de zaal, de Amerikaanse bestsellerauteur Leigh Bardugo werd via een online
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verbinding geïnterviewd. En ook het publiek was verspreid: in de zaal waren zo’n tachtig bezoekers
aanwezig en een paar honderd jonge lezers keken thuis mee met de livestream. Het programma
was een groot succes; dankzij de goede sprekers maar vooral ook door interviewer Samya Hafsaoui,
die goed voorbereid, gevat en enthousiast een zeer levendig gesprek wist te creëren.

Via livestream zien we Margaret Atwood

De presentatie was
een eerbetoon aan
Belle van Zuylen
en aan Margaret
Atwood aan wie
we dit jaar de ring
uitreikten.
Videomapping ‘When you tell a story’ op Slot Zuylen

Belle van Zuylenlezing – Margaret Atwood
Jaarlijks kent het ILFU i.s.m. de Gemeente Utrecht de Belle van Zuylen-ring toe aan internationale
schrijvers die in hun werk sterk reflecteren op maatschappelijke thema’s, indachtig het werk van
Utrechts internationaal meest vermaarde schrijver Belle van Zuylen (1740 -1805). De ontvanger van
de Ring geeft ook de Belle van Zuylenlezing. De Belle van Zuylenring 2019 werd uitgereikt aan de
Nigeriaans-Amerikaanse auteur Chimamanda Ngozi Adichie; in 2020 viel de Canadese schrijver en
dichter Margaret Atwood, meest bekend van The Handmaid’s Tale, de eer te beurt. Het speet haar
zeer dat ze vanwege de coronamaatregelen niet naar Utrecht kon afreizen om de lezing te geven.
Zij gaf haar lezing ‘The writing of The Testaments’ in de Universiteitsbibliotheek van Toronto. Vanuit
de Grote Zaal van TivoliVredenburg werd ze deskundig en levendig geïnterviewd door Simone
Weimans, groot Atwoodfan. Het ILFU mocht een speciale publicatie van Atwood’s lezing uitgeven,
bestemd voor de bezoekers die de lezing in de zaal dan wel thuis via livestream volgden. Het boekje
van Atwood, wier werk door veel uitgevers en lezers wereldwijd wordt begeerd, groeide uit tot een
collector’s item.
We Need Stories – literatuur in tijden van corona
Oorspronkelijk stond een ‘literaire klimaattop’ op het programma. We hebben uiteindelijk besloten
om deze avond naar volgend jaar te verschuiven en tijdens ILFU 2020 een thema-avond te wijden
aan literatuur over de coronacrisis. Tijdens deze ‘We Need Stories’ avond interviewde Pieter van
der Wielen de Italiaanse bestsellerauteur Paolo Giordano over zijn essay In tijden van besmetting
via een online verbinding. Aan tafel schoven aan: Daan Heerma van Voss, Hanna Bervoets en
Aafke Romeijn, Nederlandse auteurs die allen boeken hebben gewijd aan de wereld in tijden van
crisis. Tijdens deze avond werd ook de winnaar van onze Internationale Verhalenwedstrijd bekend
gemaakt (zie blz. 7).
Videomapping ‘When you tell a story’
ILFU 2020 startte op 24 september op Slot Zuylen, met onder andere de indrukwekkende
videopresentatie ‘When you tell a story’ op de gevel van Slot Zuylen. De presentatie was een
eerbetoon aan Belle van Zuylen en aan Margaret Atwood aan wie we dit jaar de Belle van Zuylenring uitreikten. Het project was een mooie samenwerking tussen Margaret Atwood (die de audio
insprak), (video)kunstcollectief Blauwe Uur, Slot Zuylen en ILFU. De film van de videomapping is
inmiddels meer dan tienduizend keer bekeken. Hiermee hebben we het (literaire) erfgoed en Utrecht
als Unesco City of Literature breed onder de aandacht gebracht. https://vimeo.com/ilfu
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Munganyende Hélène Christelle en Annet Schaap
met hun stipendium

Een kort verhaal
dat je pakt,
ontroert, op het
verkeerde been zet
of bij de strot grijpt,
dat was de inzet.
Lemuël de Graav won de Verhalenwedstrijd

Openingsavond
Tijdens deze avond werd ook de bundel Buiten is niet bij te houden. 50 stories for tomorrow
gepresenteerd. Er waren optredens van 50 stories-auteurs: dichter Radna Fabias, schrijver Thomas
Verbogt, de band De Kift en theatermaker Florian Myjer. Ook reikte wethouder Anke Klein de C.C.S.
Cronestipendia 2020 uit aan drie beloftevolle Utrechtse schrijvers: Lisa Weeda, Munganyende
Hélène Christelle en Annet Schaap. De avond vond volledig in de openlucht plaats en met
inachtneming van de geldende coronamaatregelen. Het was op dat moment mogelijk/toegestaan
om 100 bezoekers te ontvangen. Het feit dat het voor veel aanwezigen de eerste bijeenkomst in
maanden was, de bijzondere ambiance en de incidentele regenbui maakten het een openingsavond
die we niet snel zullen vergeten.

Participatie
ILFU neemt altijd een groot participatieonderdeel op in haar programma. In 2018 was dat de
voorleesmarathon, waarbij duizend vrouwen tien dagen lang op Utrecht Centraal Tolstoj’s Anna
Karenina voorlazen. Vanwege de coronamaatregelen was een vergelijkbaar evenement nu niet
mogelijk. In de nieuwe versie van ILFU 2020 is daarom de internationale verhalenwedstrijd
geïntroduceerd en maakte de rondreizende ILFU Verhalenmachine furore.
ILFU Verhalenwedstrijd
Een kort verhaal dat je pakt, ontroert, op het verkeerde been zet of meteen bij de strot grijpt, dat
was de inzet voor de eerste editie van de ILFU Internationale Verhalenwedstrijd. In aansluiting
op het uitgangspunt van ILFU dat verhalen in vele verschillende vormen verteld worden, stond de
Verhalenwedstrijd niet alleen open voor tekst maar ook voor film, theater, muziek en animatie. We
ontvingen naast bijdragen in geschreven vorm ook veel verhalen in audio, video, performance of
een mix van verschillende genres.
Het thema van de wedstrijd moest naar ons idee aansluiten bij deze tijd. We kozen voor ‘Opstaan’
(‘Rise’). Het thema werd door de makers heel verschillend benaderd: van letterlijk uit je bed
komen tot rijzend brood en verhalen met ontroerende persoonlijke herinneringen, levenslessen of
onderwerpen uit de actualiteit. Bijdragen konden in het Nederlands en Engels ingezonden worden.
Via het netwerk van 39 wereldwijde Unesco Cities of Literature, waartoe ook Utrecht behoort, is de
wedstrijd ook internationaal uitgezet. Zo’n 10% van de 1250 inzendingen was Engelstalig.
De jury bestond uit presentator en actrice Dolores Leeuwin, actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld,
schrijver, dichter, illustrator en performer Joke van Leeuwen, storyteller Sahand Sahebdivani en
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radiomaker Sagid Carter. Alle juryleden zijn zelf in meerdere disciplines thuis en daarom in staat
een grote variëteit aan ingezonden verhalen, vanuit verschillende perspectieven te beoordelen.
Na het sluiten van de inzendtermijn op 6 september werd door de jury een Top 30 geselecteerd. De
verhalen van deze top 30 werden op de site van ILFU gepresenteerd.
Tijdens de ‘We Need Stories’ avond van ILFU maakten juryleden Dolores Leeuwin en Manoushka
Zeegelaar Breeveld de winnaar bekend: Lemuël de Graav met zijn korte film ‘Ik haat poëzie’, te
bekijken op de website van de ILFU Verhalenwedstrijd.
Volgens de jury maakte Lemuël de Graav een kwalitatief fantastisch uitgevoerde korte film, een
aanklacht tegen en tegelijkertijd een ode aan de literaire wereld. ‘Scherpe humor, snelle beelden én
een boodschap. In het maken zat veel tijd en aandacht en dat was duidelijk terug te zien,’ aldus de
jury. ‘We wilden meer, en we weten zeker dat er van deze maker nog veel gaat komen.’ De film van
Lemuël was snel na de bekendmaking al meer dan 3200 keer bekeken en hij is geïnterviewd door
Met het Oog op Morgen en Brandpunt+ van de NPO.

De Verhalenmachine op Hoog Catharijne

ILFU Verhalenmachine
Tijdens ILFU 2020 lanceerden we de eerste Verhalenmachine van Nederland. De Verhalenmachine
is niet nieuw. Filmregisseur Francis Ford Coppola was één van de initiatiefnemers van de machine.
Coppola: ‘ik wilde een machine in mijn café waar je geen chips, bier of koffie, maar kunst uit kunt
halen. En zonder er iets voor te hoeven betalen’. De Franse start-up Short Editions voorzag in
Coppola’s behoefte en ontwikkelde een hippe machine die in een paar seconden een kort verhaal
uit de wereldliteratuur print. Inmiddels staan er zo’n driehonderd machines op treinstations,
luchthavens, in bibliotheken en scholen over de hele wereld.
Wij zagen de Verhalenmachine als een geweldige manier om mensen op onverwachte plekken te
verrassen met literatuur. En nu eens niet op een scherm, maar ouderwets op papier. De verhalen
worden inktloos geprint op biologisch afbreekbaar papier, waardoor de milieulasten minimaal zijn.
Door je hand boven een van de drie knoppen te houden komt er - naar keuze - een Nederlandsof Engelstalig verhaal of een verrassing uit de machine. Naast de enorme database waarover de
machine al beschikt hebben we verhalen toegevoegd van o.a. Maarten Biesheuvel, Manon Uphoff,
Herman Koch, Remco Campert, Sanneke van Hassel, Lévi Weemoedt, Murat Isik, A.L. Snijders,
Anna Woltz, Thomas Verbogt, Annelies Verbeke, Esther Gerritsen en Maartje Wortel.
De Verhalenmachine was een succes. De persaandacht was enorm. Tijdens ILFU lieten we de
machine reizen langs heel verschillende locaties in Utrecht. In Hoog Catharijne trok de machine
grote aantallen mensen, er stond zelfs regelmatig een rij. Bij ROC Midden Nederland leidde de
machine tot mooie gesprekjes over lezen met de studenten. Ons idee dat de Verhalenmachine een
unieke manier is om een breed publiek op onverwachte plekken te verrassen met literatuur, bleek te
kloppen.
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Poetry Slam voordracht

Tijdens ons festival werden de coronamaatregelen aangescherpt omdat de besmettingscijfers
van COVID-19 zorgwekkend stegen. Wij hebben daarom moeten besluiten om de ‘tournee’ van de
Verhalenmachine vroegtijdig stop te zetten. Hoe coronaproof ook, het leek niet meer verantwoord
om de Verhalenmachine te plaatsen bij UMC Utrecht of Woonzorgcentrum ’t Huis aan de Vecht.
Gelukkig blijft de machine permanent in Utrecht en hebben we de grote potentie ervan kunnen
ontdekken. De partners zijn enthousiast en die contacten kunnen verder uitgebouwd worden om de
machine komend jaar alsnog op vele plekken in de publieke ruimte te brengen.

Talentontwikkeling

Tijdens het NK
strijden de beste
poetry slammers uit
heel Nederland om
de titel ‘slampion”.

De Poetry Slammers krijgen hun eindscore

Talentontwikkeling is een speerpunt van ons festival en wij zagen het als onze verantwoordelijkheid
eraan bij te dragen dat deze door de beperkingen in coronatijd niet volledig tot stilstand
zou komen. Dat stond als een paal boven water maar leverde wel hoofdbrekens op. De
talentontwikkelingsprogramma’s voor ILFU 2020 die al volop in voorbereiding waren toen de
coronacrisis uitbrak zouden leiden tot een eindpresentatie die eigenlijk niet kon bestaan zonder
een groot publiek, zonder de opeengepakte juichende bezoekers in een popzaalsetting van het NK
Poetry Slam of de cafe-omgeving van ILFU Fringe. Daar moesten we een oplossing voor vinden.
NK Poetry Slam
Voor de ontwikkeling van nieuw poëzie- en spoken word talent is het NK Poetry Slam een belangrijk
evenement. Tijdens het NK strijden de beste poetry slammers uit heel Nederland om de titel
van ‘Slampion’, de naar Simon Vinkenoog vernoemde Gouden Vink-wisseltrofee en 1.000 euro
prijzengeld. Met metaforen, beelden, taalspel en bovenal hun voordrachtskunsten proberen ze jury
en publiek te overtuigen dat ze de beste poëzieperformer van Nederland zijn. Dat maakt dat poetry
slam bij uitstek een volle zaal nodig heeft; zonder de interactie met het publiek kan het evenement
eigenlijk niet bestaan.
We hebben er daarom dit jaar voor gekozen om zowel de halve finale, met 20 winnaars van
regionale voorrondes uit het hele land, als de finale in de Grote Zaal van TivoliVredenburg te
organiseren. Daarmee konden toch nog ruim 300 bezoekers per evenement worden toegelaten.
Voor de deelnemers was het ook extra bijzonder om op dat grote podium te kunnen optreden.
Omdat juichen en joelen niet toegestaan was en het bepalen van een winnaar door middel van een
applausmeter daarmee niet aan de orde was, kozen we voor stemmen door middel van stemkastjes.
Tijdens de halve finale bestond de jury uit Anne-Fleur van der Heiden, Wout Waanders, Luan
Buleshkaj en Gershwin Bonevacia. De presentatie was in handen van Joost Oomen. Na ieder
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Martje Weijers wint
het NK Poetry Slam

optreden kregen de deelnemers niet alleen de punten van jury en publiek, maar ook deskundig
commentaar van de juryleden. Aan het einde van de middag konden Babak Amiri, Omar Dahmani,
Tijdelijke Toon, Martje Wijers, Benzokarim, Lemuël de Graav, Sholeh Rezazadeh en Monique
Hendriks zich finalist van het NK Poetry Slam 2020 noemen.
’s Avonds bestond de jury uit dichter en performer Dean Bowen; dichter en schrijver Carmien
Michels en dichter en docent Thomas Möhlmann. De presentatie was in handen van Daan
Doesborgh en Joost Oomen, die op het laatste moment bereid was in te vallen voor de zieke Babs
Gons. Na een enerverende en geanimeerde avond die niet onderdeed voor een ‘coronavrij’ NK
Poetry Slam bleken Lemuël de Graav en Martje Wijers de meeste punten te hebben gekregen van
jury en publiek. Na een mooie spannende finalebattle werd Martje Wijers uitgeroepen tot Slampion
2020.
Coaching en workshops
Alle twintig halve finalisten van het NK Poetry Slam, winnaars van regionale poetry slams uit het
hele land, konden in de aanloop naar het NK deelnemen aan verschillende workshops. Schrijvers,
dichters, performers en slammers deelden in dit traject op meerdere manieren hun kennis met de
halve finalisten. Op het programma stonden een workshop over performance van Babs Gons. Alexis
de Roode ging tijdens een online workshop in op het schrijven voor poetry slam en Lisa Weeda
maakte de halve finalisten wegwijs op de weg van podium naar uitgever. Carmien Michels deelde in
blogvorm en aan de hand van verschillende youtubefilmpje zeven onmisbare tips met de slammers
om te schitteren op het NK Poetry Slam en Aisa Winter gaf de slammers een workshop stage
presence voordat ze het NK-podium in de Grote Zaal van TivoliVredenburg betraden. Na afloop
van het NK Poetry Slam kregen de acht finalisten een een-op-een coaching-gesprek aangeboden,
georganiseerd in samenwerking met Poetry Circle Nowhere.
ILFU Fringe
Tijdens ILFU 2020 zou voor de eerste keer ILFU Fringe georganiseerd worden; een festival binnen
ILFU voor literair experiment, onontdekt talent en crossovers van literatuur en andere kunsten.
ILFU Fringe biedt ruimte voor experiment en voor cross-overs met andere kunstvormen; met het
Fringe programma geven we ruim baan aan nieuwe makers die zich op deze manier in de kijker
van publiek en organisatie kunnen spelen. Het Fringe Festival zou oorspronkelijk plaatsvinden in
het openingsweekend van ILFU, gelijktijdig met de Utrechtse Boekenmarkt en een internationale
festivalmeeting, en van de grote publieksstromen daarvan profiteren.
Omdat vanwege de coronabeperkingen de Utrechtse Boekenmarkt en de internationale
festivalmeeting afgelast moesten worden hebben we een alternatieve opzet bedacht.
Onze redacteuren Aisa Winter, Maartje Wortel en Saman Amini selecteerden uit ruim
dertig aanmeldingen tien sterke en diverse Fringe acts, met wie ze ieder een aantal
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coachingbijeenkomsten hielden. De geselecteerde acts waren: Aaron Mirck, Ali Amghar,
Bert Wabbe, Chris Lomans & Marieke Polderdijk, Monique Hendriks, Sholeh Rezazadeh &
MANKES, Hendrik de Pecker, WLAZLO, Siba Sahabi en VETO i.s.m. Stijn ter Braak. Per Fringeact zochten we naar een geschikte presentatiemogelijkheid: als randprogramma van een van
onze festivalprogramma’s, als onderdeel van 50 stories for tomorrow of in een programma van
samenwerkingspartners De Nijverheid en De Utrechtse Muziek School (DUMS).

Fringe optreden in coronaopstelling

De behoefte
aan lees- en
schrijfcursussen
bleek tijdens
de coronacrisis
onverminderd
groot.
Manon Uphoff en Iris van Vliet geven
samen een schrijfcursus

ILFU Academy XL
Het ILFU organiseert het hele jaar door cursussen. Deze cursussen zijn optimaal geschikt voor de
huidige coronasituatie omdat zowel goed met kleine groepen live als met gestreamde colleges
gewerkt kan worden. Ook blijkt de behoefte aan de lees- en schrijfcursussen tijdens de coronacrisis
onverminderd groot, zelfs nog groter dan normaal. Daarom hebben we besloten om tijdens het
festival een aantal korte cursusreeksen op te zetten gekoppeld aan festivalauteurs- of thema’s of
aan de actualiteit. De cursussen startten in of rond het festival en liepen enkele maanden door in
het najaar. In korte tijd is het ons gelukt om een mooi cursusaanbod van schrijf- en leescursussen
te realiseren, dat we op twee coronaproof locaties buiten ons eigen Literatuurhuis organiseerden.
Het animo was groot. Helaas leidde de tweede golf en de bijbehorende aangescherpte
coronamaatregelen ertoe dat we ook deze cursussen voortdurend moesten aanpassen: om te
beginnen vanwege reisbeperkingen voor deelnemers van buiten de stad, vervolgens omdat de
betreffende cursuslocaties hun deuren moesten sluiten en tot slot omdat TivoliVredenburg, dat
bereid was onderdak te bieden aan de gestrande cursussen vervolgens óók enkele weken de deuren
moest sluiten. Enkele cursussen hebben we volledig moeten annuleren, andere hebben we met
kunst- en vliegwerk in aangepaste vorm online kunnen voortzetten, voor de deelnemers die dat
wilden. Dankzij onze flexibele en loyale cursusdocenten en –deelnemers is dit allemaal in goed
overleg en vertrouwen geregeld.
De volgende cursussen hebben plaatsgevonden:
- De Kunst van het schrijven door Manon Uphoff en Iris van Vliet
- Literatuur & filosofie door Hans van Stralen
- Poëzie schrijven door Ingmar Heytze
- John Donne & de Metaphysical Poets lezen door Peter de Voogd
- Proust lezen – De tijd hervonden. Kunst als droom door Maarten van Buuren
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Chimamanda Ngozi Adichie
poseert voor een foto

JAARPROGRAMMERING
Vanwege de coronacrisis is de overige programmering gedurende het jaar beperkt gebleven:
ILFU Book Talks
Aanvankelijk was het plan om gedurende het jaar vier ILFU Book Talks met internationale
schrijvers te organiseren. Eén daarvan was de Belle van Zuylenlezing die de Nigeriaanse schrijver
Chimamanda Ngozi Adichie gaf op 11 januari 2020. Na haar voortreffelijke en inspirerende lezing
werd zij geïnterviewd door Nancy Jouwe. Eerder op de dag ontving zij op Slot Zuylen uit handen
van wethouder Anke Klein de Belle van Zuylenring 2019.
Anke Klein reikte diezelfde middag ook de C.C.S. Cronestipendia 2019 uit aan Jessica van Geel,
Kalib Batta en Joep van Helden en de C.C.S. Croneprijs 2019 aan Maxim Februari.
Vanaf het uitbreken van de coronacrisis zijn, behalve tijdens het festival, geen Book Talks meer
georganiseerd. Reis- en publieksbeperkingen maakten het heel lastig en alle inspanningen om tóch
activiteiten met internationale auteurs te organiseren waren gericht op ILFU Festival.
U-slams
Iedere eerste woensdag van de maand organiseert ILFU in Theatercafé De Bastaard U-slam, de
Utrechtse voorronde van het NK Poetry Slam. De U-slam van maart heeft nog plaatsgevonden,
daarna zijn de U-slams afgelast. Wel heeft nog een alternatief programma plaatsgevonden, in de
vorm van een online poetry slam pubquiz door Joost Oomen en Daan Doesburgh.
Voorjaarscursussen ILFU Academy
De voorjaarscursussen waren deels al begonnen en stonden deels in de startblokken toen de
coronacrisis uitbrak. Vanwege de maatregelen hebben we het cursusprogramma aangepast. Per
cursus hebben we in overleg met docent en deelnemers de mogelijkheden voor online voortzetting
bekeken. Cursusdeelnemers die liever niet deelnamen aan de online cursus hebben hun bijdrage
retour ontvangen. De volgende cursussen zijn online afgerond:
- Cursus schrijven (proza, verhaal, scenario) door Manon Uphoff en Iris van Vliet
- Cursus Middlemarch door Peter de Voogd
- Cursus Proust lezen – de Albertine Cyclus door Maarten van Buuren
- Cursus poëzie schrijven door Ingmar Heytze
Genesis – a new beginning
In samenwerking met Gaudeamus Muziekweek en Kamerorkest van het Noorden organiseerden
we op vrijdag 7 februari een bijzonder literair concert in de Nicolaïkerk te Utrecht. Genesis – a new
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beginning was gebaseerd op teksten uit de Bijbel voor Ongelovigen van Guus Kuijer, die deze zelf
voordroeg.

UTRECHT UNESCO CITY OF LITERATURE
Don Bigg leidde in Jongerencultuurhuis
Kanaleneiland/Overvecht een ILFU programma

Utrecht Unesco City
of Literature heeft
een stevige visie op
leesplezier ontwikkeld
in de vorm van een
‘stedelijke agenda
leesbevordering’.
Programmeur Mirjam van Hengel heet welkom, Twan
Huys zit klaar voor het interview met Raynor Winn

In 2017 haalde Het Literatuurhuis voor Utrecht de eretitel Utrecht Unesco City of Literature
(UUCoL) binnen. Na deelname aan een aantal internationale projecten en de introductie van ILFU
International Literature Festival Utrecht heeft Het Literatuurhuis de titel in 2019 aangegrepen
om een stevige visie op leesplezier in de vorm van een ‘stedelijke agenda leesbevordering’ te
ontwikkelen. Doel van deze agenda is om een relevante en effectieve toevoeging te vormen op het
bestaande -nationale- leesbevorderingsbeleid. Het uitvoeren van deze leesbevorderingsagenda
i.s.m. een collectief van gesubsidieerde en private partijen als de bibliotheek, het onderwijs,
boekhandels, uitgeverijen en culturele partners gaat de mogelijkheden en opdracht van ILFU te
boven.
Om dit toch mogelijk te maken heeft de gemeente Utrecht een financiele bijdrage ter beschikking
gesteld en daarnaast een coördinator van UUCoL voor twee dagen per week. Dat heeft in 2020 veel
opgeleverd. De nieuwe coördinator heeft na een uitgebreide ronde van kennismakingsgesprekken
en oriëntatie op de sector -in maart wreed onderbroken door de coronacrisis, maar binnen de
mogelijkheden voortvarend voortgezet- een aantal partners samengebracht voor een eerste
aanzet tot samenwerking en planvorming op het gebied van regionale leesbevordering. Dat heeft
geresulteerd in nieuwe samenwerkingen en innovatieve programma-ideeën.
Als het nieuwe ‘focal point’ van Utrecht Unesco City of Literature heeft de coördinator de reguliere
contacten in het internationale stedennetwerk overgenomen. Hoewel fysieke internationale
bijeenkomsten in 2020 niet mogelijk waren was er wel een goed georganiseerde en productieve
digitale Cities of Literature conferentie in september, georganiseerd door Praag. Ook de
maandelijkse zoommeetings van de cities of literature waren nieuw en bleken een waardevolle
toevoeging.
In juni 2020 heeft het team UUCoL twee dagen per week versterking gekregen van een marketingen projectmedewerker. Zij is actief aan de gang gegaan met een update van de UUCoL website
en Nieuwsbrief en heeft een stevige impuls gegeven aan de social media kanalen. Ook heeft zij
gewerkt aan de vernieuwde opzet van de Literaire Ladder, het maandelijkse overzicht van literaire
activiteiten in Utrecht. Vanwege de beperkte verspreidingsmogelijkheden door de coronacrisis
is de papieren LILA niet maandelijks verschenen maar de digitale kalender was er het hele jaar.
Daarnaast is er een nieuwe versie van de boekhandelsfolder ontwikkeld. Tot slot heeft UUCoL
deelgenomen aan enkele internationale projecten. Utrecht werd met een aantal van haar beste
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dichters geselecteerd voor deelname aan La Grande Traversée Poetique van City of Literature
Quebec en nam in december deel aan het internationale project 17 Books for 17 SDG’s.
In overleg met de gemeente Utrecht en met andere partners is besloten om in 2021 UUCol onder
te brengen bij een speciaal daarvoor op te richten stichting. In het eerste kwartaal van 2021
worden daarvoor de eerste stappen gezet. Wij zien uit naar de samenwerking in deze nieuwe
organisatievorm.

Publiek bij Margaret Atwood

Het was mogelijk om
live programma’s
met publiek te
organiseren en zelfs
buitenlandse gasten
welkom te heten.
Stemmend publiek bij de U-Slam

PUBLIEK
De ingrijpende coronamaatregelen die beperkingen stelden aan grote publieksevenementen en
aan het aantal verkochte zaaltickets zijn uiteraard van grote invloed geweest op het publieksbereik
en de recette-inkomsten. Via nieuwe online concepten wisten we wel veel mensen te bereiken, al
laten deze aantallen zich niet zomaar laten vergelijken met de aantallen van een regulier festival.
Bovendien leverden de online tickets minder recette-inkomsten op. Wat ook een rol speelde is
dat de omstandigheden en coronamaatregelen steeds bleven wijzigen. Toen we in juni 2020 de
nieuwe doelstellingen voor de aangepaste editie van ILFU vaststelden konden we niet voorzien
dat het ILFU midden in de tweede coronagolf terecht zou komen. Deze kwam eerder dan verwacht
en leidde ertoe dat halverwege ons festival de coronamaatregelen werden aangescherpt. Op
dat moment kwam de verkoop van zaaltickets volledig tot stilstand. Alle events in de eerste
helft van ons festival waren (coronaproof) uitverkocht, de events in de 2de helft trokken vooral
livestreambezoekers. Achteraf gezien is het een geluk dat ons festival plaatsvond in een periode
van relatief soepele coronamaatregelen. Het was mogelijk om live programma’s met publiek te
organiseren en zelfs enkele buitenlandse gasten welkom te heten. In totaal hebben we in 2020
18.640 mensen weten te bereiken. De recette-inkomsten bedroegen 60.647 euro.
Publieksonderzoek
De nieuwe onlineconcepten hebben zeker ook kansen geboden op het gebied van publieksbereik
en -verbreding. Uit ons publieksonderzoek van ILFU 2020 (345 respondenten) blijkt dat we ons
landelijke bereik sterk vergroot hebben en nieuwe doelgroepen hebben bereikt. Bezoekers voor
online events kwamen veel meer dan voorheen uit het hele land; zo’n 60% woonde buiten de
provincie Utrecht. Ongeveer 70% van de bezoekers was niet eerder bij een activiteit van ILFU en
zo’n 30% van de respondenten gaf zelfs aan gewoonlijk nooit literaire evenementen te bezoeken.
De bezoekers van de enquête oordelen over het algemeen positief tot zeer positief over de
programmering en organisatie van ILFU 2020. Dit komt overeen met de ervaringen tijdens het
festival zelf; het publiek was dankbaar voor de activiteiten die tóch georganiseerd worden en
stond welwillend tegenover dingen die anders zijn, veranderden of aangepast moesten worden.
Men reageerde ook heel positief op de relatief nieuwe onderdelen die onder invloed van de
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corona-beperkingen waren geïntroduceerd, zoals het project 50 Stories for Tomorrow en de
verhalenwedstrijd en –machine. Opvallend is dat 70% van de bezoekers aangeeft ook in de
toekomst graag livestreams in het programma te zien; slechts 3% heeft daar geen behoefte aan.
Publieksonderzoek 2018 – 2020
ILFU heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op publieksonderzoek en zal dat ook de komende
jaren blijven doen. Hoewel we door de coronabeperkingen nog niet alle live sessies en interviews
met publieksgroepen hebben kunnen afronden, levert het onderzoek tot nu toe al een mooi beeld
op dat deels een bevestiging is van wat we al vermoeden/waarnamen en deels nieuwe informatie
oplevert.

Campagnebeeld van de Verhalenwedstrijd

Bij YALFU hing een jong publiek aan de
lippen van interviewer Samya Hafsaoui

Uit de analyse van alle publieksonderzoeken en kaartverkoopgegevens uit de jaren 2018 t/m 2020
blijkt nogmaals hoe breed onze doelgroep is. Allereerst in leeftijd; onze bezoekers zijn 18 jaar tot 80
jaar, waarbij de groepen van 20 tot 35 jaar en 55 tot 65 het sterkst vertegenwoordigd zijn, met resp.
24% en 25% van het totale publiek. Met sommige evenementen, zoals de Nacht van de Poëzie,
bereiken we de gehele breedte van onze doelgroepen. Andere evenementen trekken juist een
specifiek publiek. Zo bereiken we met het NK Poetry Slam, YALFU en een aantal Book Talks zoals de
Belle van Zuylen lezing van de Nigeriaanse schrijver Chimamanda Ngozi Adichie met name mensen
tot 35 jaar. Andere Book Talks, zoals bijvoorbeeld met schrijfster Raynor Winn, trekken vooral een
publiek van 55 jaar en ouder.
De livestreams hebben (behalve de meer landelijke spreiding) tot nu toe nagenoeg dezelfde
publiekssamenstelling als onze live programma’s. Het lijkt dus niet zo te zijn dat 55-plussers minder
gebruik maken van livestreams dan jongeren. Wel is het zo dat het publiek per Book Talk erg
kan verschillen, afhankelijk van de schrijver die we programmeren. Kort door de bocht: jongere
schrijvers trekken een jong publiek, wat oudere schrijvers een wat ouder publiek. Een opvallende
uitkomst is dat evenementen met vrouwelijke schrijvers voornamelijk door vrouwen bezocht worden
en evenementen met mannelijke schrijvers een gelijke hoeveelheid mannen en vrouwen trekken.
Ook dit is echter zeer afhankelijk van de schrijver; de Book Talk met schrijver en historicus Anthony
Beevor over zijn boek ‘De slag om Arnhem’, bijvoorbeeld, werd voornamelijk door mannen bezocht.
ILFU Festival trekt ieder jaar een flinke groep mensen (zo’n 30%) die nooit eerder een van onze
activiteiten bezocht heeft en zelfs nooit naar literaire evenementen gaat. Daarnaast is een deel van
ons publiek zeer trouw, komt ieder jaar terug en bezoekt dan meerdere evenementen.
Uit ons onderzoek blijkt ook dat het wat ‘oudere’ deel van onze bezoekers ondervertegenwoordigd
is op onze social media kanalen. Ook heeft een groot deel (ca. 30%) van onze volgers Nederlands
niet als (hoofd)taal ingesteld. We zullen deze resultaten meenemen in de ontwikkeling van onze
online strategie in de komende beleidsperiode.
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INNOVATIE

Ionica Smeets houdt een laudatio voor
David Mitchell

Naast alle
negatieve
effecten biedt
de coronacrisis
kansen om te
innoveren.
Thomas Verbogt krijgt ‘50 Stories for Tomorrow’
van programmeur Mirjam van Hengel

Onze organisatie heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op innovatie en talentontwikkeling, mede
mogelijk gemaakt door een aanvullende bijdrage van het Nederlands Letterenfonds. Ondanks de
coronacrisis zijn we er in 2020 in geslaagd onze activiteiten op dit gebied -in aangepaste vormvoort te zetten en zelfs te intensiveren. Aan het NK Poetry Slam hebben we een stevig traject van
coaching en workshops verbonden. Ook hebben we voor alle beginnende dichters en slammers een
digitaal platform opgezet met tips, blogs en vlogs van professionals over alle aspecten van het vak.
We hebben ILFU Fringe geïntroduceerd voor literair experiment, onontdekt talent en crossovers
van literatuur en andere kunsten. Daarmee hebben we ondanks de coronabeperkingen tien
veelbelovende acts coaching en een podium kunnen bieden. Het YALFU voor jonge lezers van 15 tot
25 jaar was ook in hybride vorm succesvol.
Naast alle negatieve effecten biedt de coronacrisis kansen om te innoveren. Met de bijzondere
editie van ILFU 2020 hebben we kunnen experimenten met nieuwe concepten. Nieuw
geïntroduceerde programma’s boden de kans om nieuwe publieksgroepen te bereiken en om
andere schrijvers te betrekken. De livestreamprogramma’s maakten dat onze programma’s in
coronatijd te allen tijde doorgang konden vinden. Maar niet alleen dat. We betrokken schrijvers
die anders niet in ons programma hadden gestaan. We kozen voor het aanbieden van livestreams
van televisiekwaliteit, wat schitterende programmaregistraties opleverde die we ook in de toekomst
kunnen inzetten op ons online platform. Met de ervaring die we nu opgedaan hebben kunnen we
de livestreams verder verfijnen en alles nog beter in beeld brengen. De keuze voor hybride vormen,
waarbij er zowel kijkers thuis als in de zaal waren en zowel gasten aan tafel als op scherm bleek
een gouden greep. Het leverde levendige programma’s die niet onderdeden voor traditionele
zaalprogramma’s. In de toekomst willen we de livestream- en onlineprogramma’s verder
ontwikkelen. Essentieel daarbij zijn nieuwe verdienmodellen en het beter in evenwicht brengen van
kosten en baten. Plannen daarvoor werken we in 2021 verder uit.

SAMENWERKINGEN EN ROL VOOR DE SECTOR
Een belangrijke motivatie om ILFU 2020 door te laten gaan was de rol die het festival zou kunnen
spelen voor het literaire/culturele veld van schrijvers, dichters, makers, zzp’ers, boekhandels
en uitgeverijen. Met ILFU 2020 hebben we in de eerste plaats fors kunnen investeren in
opdrachtverlening aan schrijvers, makers en vertalers, mede dankzij de COVID-19 middelen die
vanuit het ministerie van OCW/Letterenfonds ter beschikking zijn gesteld. Onder andere het project
’50 stories for tomorrow’ is opgezet om te investeren in opdrachtverlening aan schrijvers, makers en
vertalers.
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Aldith Hunkar leidt de livestream
met Petina Gappah

Doel van het
letterenoverleg is
het uitwisselen en
ontwikkelen van
kennis en informatie
en het voeren van een
gezamenlijke lobby.
Fringe deelnemer Ali Amghar

Ook in 2020 hebben we weer met vele partners samengewerkt. TivoliVredenburg bleek ook dit
jaar weer een fantastische partner en voor ons onontbeerlijk om deze corona-editie te realiseren.
Met de Utrechtse boekhandels hebben we prettig samengewerkt voor de boekverkoop bij
evenementen. Met vele uitgeverijen werkten we samen in de contacten met en promotie van
auteurs. Het programma in samenwerking met de Bibliotheek Utrecht en CPNB voor de start
van de kinderboekenweek kon helaas niet doorgaan omdat hoofdgast Gary Northfield niet uit
Engeland naar Utrecht kon reizen en wij een livestream voor de doelgroep van jonge kinderen
geen gelijkwaardig alternatief vonden. Met Jongerencultuurhuis Kanaleneiland/Overvecht hebben
we een programma voor jonge rappers georganiseerd. Voor de presentatie van ons Fringeprogramma werkten we samen met De Utrechtse Muziek School (DUMS) en met culturele vrijhaven
De Nijverheid (helaas moest die laatste samenwerking vanwege coronamaatregelen op het
laatste moment afgelast worden). De verhalenmachine reisde onder andere naar Hoog Catharijne,
TivoliVredenburg en ROC Midden Nederland en zou zonder afgelasting door de verscherpte
maatregelen ook het UMC Utrecht en AxionContinu/ woonzorgcentrum ’t Huis aan de Vecht nog
aan doen, samenwerkingen met veel potentie voor de toekomst. Tot slot waren er samenwerkingen
met NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer en brainwash.nl, die elk een of enkele van onze
50 Stories for Tomorrow’ publiceerden en daarmee ons lezersbereik sterk vergrootte.
Net als voorgaande jaren namen we in 2020 deel aan het Utrechts Festival Overleg (UFO). Het
was nuttig en prettig om in coronatijd ervaringen te delen met collega-festivals in de provincie. De
betrokkenheid van de festivals onderling is groot.
Bijzonder is de samenwerking die afgelopen jaar ontstaan is tussen de letterenorganisaties die
landelijk gefinancierd worden. Op initiatief van het Letterenfonds en Wintertuin/De Nieuwe Oost is
een overleg ingesteld dat -mede dankzij het feit dat het gebruikelijk werd om via videobellen bijeen
te komen- inmiddels goed functioneert. Doel van het overleg is het uitwisselen en ontwikkelen
van kennis en informatie op dossiers als fair practice en digitalisering en het voeren van een
gezamenlijke lobby. Wij zien uit naar de verdere samenwerking met onze collega’s in het land.

DIVERSITEIT & INCLUSIE
Door in de programmering van ILFU alle genres te combineren en door de brede literaire cultuur
als uitgangspunt te nemen, hebben we in de afgelopen jaren onze doelgroepen enorm verbreed
en dat willen we blijven uitbouwen. Daarbij ligt een belangrijke nadruk op culturele diversiteit. Met
pijn in het hart hebben we in het voorjaar van 2020 moeten besluiten om enkele programmalijnen
die in dat kader ontwikkeld zijn door te schuiven naar 2021; in corona-omstandigheden konden
ze niet optimaal uitgevoerd worden. In alle programma’s die wel gerealiseerd zijn, hebben we een
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divers en breed palet aan schrijvers en makers gepresenteerd. Onze jury’s en redacties waren divers
samengesteld. Datzelfde geldt voor de deelnemers aan de ILFU Fringe en de Verhalenwedstrijd,
al hebben we geconcludeerd dat we daarin nog stappen moeten zetten door nog beter buiten de
ons bekende kanalen te werven en daarvoor in nog sterkere mate onze juryleden en partners in te
zetten.

Abdelkader Benali en Stine Jensen leiden
het gesprek met Lionel Shriver.

Tweederde
van onze ILFU
bezoekers was
niet eerder op een
ILFU-activiteit
geweest.

Qua bezoekers hebben we een breed publiek bereikt qua leeftijd en spreiding over het land, en
een ‘nieuw’ publiek in die zin dat een aanzienlijk deel (44%) normaal gesproken nooit of vrijwel
nooit literaire evenementen bezoekt. Tweederde van de bezoekers was niet eerder op een ILFUactiviteit geweest. Het aandeel bezoekers van ILFU dat een niet-Westerse achtergrond heeft of
niet de Nederlandse nationaliteit heeft was met 8% nog laag. Ook hebben we meer dan tijdens
het ILFU Festival van 2018 een publiek bereikt dat grotendeels bestaat uit liefhebbers van lezen en
literatuur. Dat is een belangrijk aandachtpunt nu de coronacrisis langer duurt, en niet alleen voor
onze organisatie: met digitale concepten en programma’s die zich concentreren op plekken die
stevig toegerust zijn op coronaproof programmering is het lastiger onverwachte doelgroepen te
bereiken. Met de Verhalenmachine lukte dat overigens wel, maar het bereik daarvan hebben we in
de bezoekersenquête niet kunnen toetsen.
In ons meerjarenplan 2021-2024 hebben we concrete doelen gesteld voor het diverser maken van
onze organisatie. Op het gebied van personeel zijn we divers in leeftijdsopbouw en expertise,
maar het is ons nog niet gelukt om medewerkers met een bi-culturele achtergrond aan te trekken.
Ons bestuur is divers in leeftijdsopbouw, man-/vrouwverdeling en qua inhoudelijke expertise,
maar niet in culturele achtergrond. We hebben het voornemen om per jaar gemiddeld 1fte van
het organisatieteam (in loondienst of in freelance verband) met een personeelslid-/leden met een
bi-culturele achtergrond in te vullen. Elk jaar wordt geëvalueerd of dit is gelukt en wat we het
komende jaar beter kunnen doen. Daarnaast is het doel om binnen vier jaar twee bestuursleden
met een bi-culturele achtergrond aan te stellen.

Aafke Romeijn op Twitter:
Hoe het ook anders kan bewees ILFU gisteravond. Ik was te
gast bij de prijsuitreiking waar twee zwarte, vrouwelijke
juryvoorzitters een zwarte winnaar kozen. Even dacht ik:
nogal wiedes, ze herkennen zich in die zwarte stem.

Meteen daarna dacht ik: TERECHT. Want die herkenning, dat is de basis
waarom witte mannelijke juryleden al eeuwen hun winnaar kiezen. Dit is
hoe verandering en dekolonisatie eruit ziet. Neem er een voorbeeld aan.
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CULTURAL GOVERNANCE

Book Talk met Lionel Shriver

Onze organisatie
hecht aan een
eerlijke beloning
voor optredende
schrijvers, dichters,
en vertalers.

ILFU Fringe act

Stichting Het Literatuurhuis past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur
2019 toe. Er is gekozen voor het bestuur+directie model waarbij de GCC de leidraad vormt bij het
bestuurlijke functioneren. Het bestuur voert jaarlijks een zelfevaluatie uit, waarbij onder andere het
functioneren van het bestuur en de omgang met belangenverstrengeling aan de orde komen. In het
afgelopen jaar zijn daarbij geen kritieke punten aan de orde gekomen.
De bestuursvergaderingen worden voorbereid in samenspraak tussen bestuur en directie. Afspraken
en besluiten worden vastgelegd in notulen. Naast de reguliere overleggen voert het bestuur ook
jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur.
Bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Het bestuur beschikt
over de benodigde profielen en reglementen en is divers in samenstelling als het gaat om leeftijd
en geslacht. Het bestuur is echter nog niet divers qua culturele achtergrond. Daar beogen we het
komende jaar verandering in te brengen.
De stichting hanteert in principe een maximale zittingstermijn van 2 x 4 jaar. Stichting Het
Literatuurhuis is in 2012 ontstaan uit een fusie van vier bestaande stichtingen, waarbij ieder van
deze organisaties een of twee bestuursleden heeft geleverd. Dit betekent dat per 15 maart 2020
alle zittingstermijnen van de oorspronkelijke bestuursleden verlopen zijn. Om de continuïteit te
waarborgen heeft de stichting gekozen voor een getrapte en geleidelijke vervanging van het
bestuur dat vanaf de oprichting zitting had. Drie bestuursleden van het eerste uur zijn in de
afgelopen jaren reeds afgetreden en vervangen en de andere drie zullen dat in het komende jaar,
voor 31 december 2021, doen. Zo ontstaat ook voor de toekomst een hanteerbaar rooster van
aftreden. Ter voorbereiding op de werving van nieuwe bestuursleden wordt, mede gezien de groei
en ontwikkeling van de organisatie, de profielschets van het bestuur waar nodig herzien. Nieuwe
bestuursleden lopen eerst enige tijd mee met het huidige bestuur om een goede overgang te
waarborgen.

FAIR PRACTICE
Onze organisatie hecht aan een eerlijke beloning voor optredende schrijvers, dichters en vertalers.
Wij bieden daarom altijd honoraria aan die ten minste overeenkomen met de tarieven die de
Schrijverscentrale en het LIRA Fonds hanteren. Aan vertalers van literair werk betalen wij minimaal
het woordtarief dat is vastgesteld door de Auteursbond en de Literaire Uitgeversgroep van de GAU.
We zijn voorts secuur in het betalen van auteursrechten aan schrijvers of hun erven.
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In 2020 hebben we extra geïnvesteerd in opdrachtverlening aan schrijvers en makers. Wij hebben
een aantal activiteiten moeten afgelasten waarvoor al afspraken waren gemaakt met schrijvers,
makers en andere zelfstandigen in de culturele sector. Waar mogelijk hebben we vervangende
opdrachten aangeboden. Als dat niet mogelijk was, hebben we (een deel van) de afgesproken
honoraria alsnog uitbetaald.
Stichting het Literatuurhuis hanteert sinds de oprichting haar eigen salarisgebouw en
arbeidsvoorwaarden, die wel zijn afgestemd op andere cao’s in de culturele wereld. De salarissen
zijn marktconform; waar nodig is de afgelopen periode een salariscorrectie gerealiseerd. In 2021
willen we een volgende stap zetten en aansluiting zoeken bij een bestaande CAO in de culturele/
literaire sector.
Tijdelijke medewerkers die gedurende een langere periode worden aangetrokken in de aanloop
naar ILFU bieden wij een tijdelijk dienstverband aan, zodat wij hen in kunnen passen in het
salarishuis en passend kunnen belonen. Voor specifieke, vastomlijnde opdrachten betaalt Het
Literatuurhuis op zzp-basis en hanteert daarbij gangbare, marktconforme tarieven (30 - 40 euro
per uur voor jonge, startende productie- en marketingmedewerkers tot 50 – 75 euro voor ervaren
projectleiders en programmamakers). Meeruren zijn in overleg vergoed. ILFU heeft regelmatig
een stageplaats beschikbaar en betaalt stagiaires een vergoeding van 300 euro per maand. De
stichting heeft een pensioenregeling voor de medewerkers en verzekeringen op het gebied van
ziekte en arbeidsongeschiktheid.

RISICOBEHEERSING

Raynor Winn
luistert naar
het laudatio
door Micha
Wertheim

Ondanks de groei van ILFU in de afgelopen jaren zijn we een flexibele, wendbare organisatie.
Het team van vaste medewerkers is klein en wordt in de maanden voorafgaand aan het festival
aangevuld met tijdelijke krachten en freelancers. De huurlasten van het kantoorpand zijn relatief
beperkt. Door de langlopende vaste verplichtingen zo laag mogelijk te houden, kan er snel
ingespeeld worden op veranderende omstandigheden. Dat is afgelopen jaar gebleken; ILFU heeft
haar plannen aan kunnen passen aan de veranderende omstandigheden en de financiële risico’s
beperkt kunnen houden, daarbij uiteraard geholpen door het feit dat de coronacrisis uitbrak
voordat de grootste investeringen voor het festival gedaan moesten worden én door de door de
rijksoverheid ter beschikking gestelde COVID-middelen. In algemene zin zullen wij er altijd voor
waken om verplichtingen aan te gaan voordat de daarbij behorende middelen gerealiseerd zijn.
Daarnaast is de vermogenspositie van ILFU zodanig dat eventuele tegenvallers op te vangen zijn.
Om de resultaten voortdurend scherp te kunnen monitoren voeren we een actief risicomanagement.
Ieder kwartaal worden de actuele cijfers doorgenomen en worden beslissingen over eventuele
bijsturing genomen.

23

DE TOEKOMST

ILFU videomapping op Slot Zuylen

Ook na 2020 zal COVID-19 de samenleving nog ontwrichten. Wij verwachten dat we ook in 2021 in
staat zullen zijn om ons aan de omstandigheden aan te passen. Om tijdig te kunnen starten met de
organisatie van het festival en om flexibel te kunnen manoeuvreren hebben we besloten om voor
ILFU 2021 niet de reguliere festivalprogrammering als uitgangspunt te nemen maar uit te gaan van
een wendbare, hybride editie. Met combinaties van online en live programma’s, rekening houdend
beperkende maatregelen en met de mogelijkheid om op te schalen als de situatie dat toelaat. Op
deze manier beperken we de financiële risico’s en kunnen we ons focussen op programma’s die in alle
omstandigheden door kunnen gaan. Met de festivaleditie van 2020 hebben we al kunnen experimenten
met nieuwe concepten en daarmee hebben we ook nieuwe publieksgroepen bereikt. COVID-19 dwong
ons nieuwe paden in te slaan en innovatieve manieren te ontwikkelen om ons publiek te bereiken. Dat
heeft er onder andere toe geleid dat we in 2021 gestart zijn met de ontwikkeling van een multimediaal
membership platform dat literatuur presenteert in de vormen die bij uitstek online tot hun recht
komen. Zo komen we sterker uit de crisis en maken we ons weerbaar voor de toekomst met een nieuw,
duurzaam platform voor de literaire cultuur.

RESULTATENOVERZICHT
Bezoekersaantallen
In 2020 hebben we de volgende bezoekersaantallen behaald:
- Er zijn 2042 zaaltickets verkocht
- 1621 mensen hebben via livestream een event gevolgd
- 1237 mensen hebben deelgenomen aan de internationale Verhalenwedstrijd
- project 50 Stories for Tomorrow: de verhalen zijn 18.809 keer gelezen door 3.657 unieke bezoekers
- Zo’n 850 mensen hebben een verhaal uit de ILFU Verhalenmachine gehaald
- 45 nieuwe talenten hebben deelgenomen aan het coachingstraject
- 115 cursisten hebben deelgenomen aan een cursus van de ILFU Academy

Michel Faber vertelt over zijn laatste roman.
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- daarnaast waren er nog 348 mensen als gast aanwezig bij een van onze evenementen, de opening
of een U-slam
Impact:
Ook nog het vermelden waard, maar niet meegenomen in de bezoekersaantallen: ruim
10.000 mensen hebben de videopresentatie ‘When you tell a story’ op twitter, facebook en
instagram gezien en ca. 3200 bezoekers bekeken online de winnende inzending van de ILFU
Verhalenwedstrijd. Verhalen van 50 Stories for Tomorrow’ zijn overgenomen door NRC Handelsblad
(bereik: 277.000 abonnees), de Groene Amsterdammer (23.233 abonnees) en brainwash.nl (32.500
abonnees).
Totaal aantal betalende bezoekers: 5.015
Totaal aantal niet-betalende bezoekers: 14.907
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